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نتاجية الطالب والكوادر اإلدارية  بهدف االرتقاء بكفاءة وا 

التعاون حلول و تصال بروتوكول اإلنترنت اتختار حلول  «الكويت الجونكوينكلية »
 « سيسكو»من  والتنسيق

أية  ةطالب في الكلية إمكانية التواصل ومشارك 3,100حلول سيسكو التقنية ستوفر ألكثر من 
 ذلك امتى وكيفما أرادو  بيانات من أي مكان وأي جهاز

 
 الكويت، مدينة الكويت

ستعمل على نشر العديد من الكويت التي سيتم افتتاحها قريبًا  الجونكوينأن كلية اليوم  «سيسكو»أعلنت 
ول اإلنترنت ، بما فيها نظام االتصال الهاتفي المرتكز على بروتوك«سيسكو»التي تطورها الحلول التقنية 

Cisco IP Telephony ونظام المؤتمرات المرئية ،Cisco WebEx ، ونظام التراسل المباشرCisco 
Jabber® طالب وموظف. 3,100، من أجل توفير تجارب تشاركية عبر اإلنترنت ألكثر من 

 
تطبيقية والتقنية، وهي للفنون ال الجونكوينالكويت إحدى المقرات الجامعية التابعة لكلية الجونكوين وتعد كلية 

تدرس العديد من المناهج التعليمية النوعية و كلية كندية تحظى بمكانة مرموقة على المستوى العالمي، 
 المعترف بها في جميع أنحاء العالم.

 
اللوحية من قبل المجتمع الطالبي على الصعيد  واألجهزةومع سرعة انتشار واستخدام الهواتف الذكية 

هو السبيل المثالي إلثراء  «سيسكو»بأن اعتمادها للحلول التقنية التشاركية من  الجونكوينية العالمي، ترى كل
نتاجية الكادر اإلداري.  تجربة التعليم عند الطالب، ورفع مستوى كفاءة وا 

 
 المزايا الرئيسية:

  يحتوي نظام االتصال الهاتفي المرتكز على بروتوكول اإلنترنتCisco IP Telephony موعة على مج
واسعة من التجهيزات والبرمجيات، بما فيها منتجات تحويل المكالمات، وطرفيات االتصاالت )الهواتف 
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(، والتطبيقات الخاصة، التي يتم نشرها IPوأجهزة الفيديو الموحدة والمرتكز على بروتوكول اإلنترنت 
 جميعًا استنادًا على البنية التحتية المركزية للشبكة.

 
 المرئية واألدوات التشاركية عبر اإلنترنت  نظام المؤتمراتCisco WebEx  سيتيح للطالب القدرة على

استضافة أو االنضمام إلى االجتماعات التي تعقد عبر اإلنترنت، وذلك مع توفير كافة الوسائط والقنوات 
، الجهاز اللوحيالذكية أو اتف هالأو  الكمبيوتر المحمولالصوتية والمرئية ومشاركة التطبيق، انطالقًا من 

من أجل  Cisco WebExوذلك في أي مكان وزمان. وباإلضافة إلى المساعدة التي ستقدمها حلول 
تحسين كفاءة المهام اليومية للطالب، وتبسيط عقد االجتماعات، فإنها ستعمل من جهة أخرى على توفير 

حل التخاطب المرئي عبر الوقت والمال عبر الحد من الحاجة إلى السفر. وتتضمن حزمة الحلول هذه 
 Enterprise Instant، وحل الرسائل المباشرة للمؤسسات Cloud TelePresenceالسحابة 

Messaging وحل برمجيات الشبكات االجتماعية ،Enterprise Social Software وحل المؤتمرات ،
سهيل االمتثال، ، التي ستساعد الطالب والموظفين على تWeb Conferencingاإلنترنت  عبرالمرئية 

 وعقد االجتماعات اإلنتاجية، ما سيمكنهم من التعاون مع أي شخص كان في العالم.
  ستسهل حلولCisco Jabber  من الوصول إلى الرسائل المشاركة والفوريةIM and Presence ،

مكن والبث الصوتي والمرئي، والرسائل الصوتية ومشاركة سطح المكتب، وعقد المؤتمرات. كما أنها ست
الطالب من معرفة فيما إذا كان المستخدمون اآلخرون متواجدين أم ال، ومن ثم التعاون معهم باستخدام 
الطريقة المفضل لديهم. وستقوم عملية توفير االتصاالت اآلمنة والموثوقة من إتاحة الفرصة أمام طالب 

ة على ذلك، بإمكان للمشاركة بشكل تفاعلي مع المجتمعات االفتراضية. عالو  الجونكوينكلية 
، IM and Presenceالمستخدمين التفاعل بشكل مباشر بواسطة تقنيات الرسائل المشاركة والفورية 

وبالتالي الحد من التأخير، والسماح لهم باستعراض مدى توافرية المستخدمين، والدردشة مع األفراد أو 
 الجماعات داخل وخارج الكلية.

 
"نظرًا لتنامي المنافسة  ،الجونكوينالسيد سميح مقبل، مدير الخدمات اإلدارية لدى كلية وبهذه المناسبة قال 

 الجونكوينبوتيرة متسارعة في قطاع التعليم على مستوى منطقة الشرق األوسط، فمن المهم جدًا بالنسبة لكلية 
الت جديدة، فإنه من أن تقف في طليعة هذا القطاع من أجل استقطاب أفضل الطالب. وبما أن الكلية ال ز 

األهمية بمكان مشاركة العالمة التجارية الرائدة والعريقة سيسكو، من أجل توفير كافة المتطلبات التقنية 
كما ستتيح لنا حلول التقنية المبتكرة والرائدة من سيسكو القدرة على التطور والنمو بشكل مستمر،  للكلية.



 

ل كي يتمكنوا من تلبية المتطلبات التقنية المتزايدة باستمرار وضمان تجهيز طالبنا وموظفينا بالشكل األمث
 . سيسكو. وهذه ليست سوى الخطوة األولى على طريق إرساء عالقة طويلة ومثمرة مع شركة 21للقرن الـ 

 
 

، التي نتطلع قدمًا إلى أكاديمية سيسكو للشبكات ننضمباإلضافة إلى ذلك، فإننا نتعاون مع شركة سيسكو كي 
 ن عنها في المستقبل القريب جدًا".لإلعال

 
"تماشيًا مع رسالتنا الرامية إلى تعزيز : سامر اللحام، المدير العام لشركة سيسكو في الكويتومن جهته قال 

على  الجونكوينودعم قطاع التعليم في منطقة الشرق األوسط، فإنه من دواعي سرورنا أن يقع اختيار كلية 
شركة سيسكو، وذلك من أجل تعزيز البيئة التعليمية للكلية. هذا وستتيح أنظمتنا الحلول التقنية التشاركية ل

إمكانية تحقيق رؤيتها الخاصة بتأسيس بيئة تعليمية تفاعلية متطورة، ونحن على ثقة  الجونكوينوتقنياتنا لكلية 
 قة".بأنها ستعتمد من قبل العديد من المؤسسات التعليمية األخرى الرائدة على مستوى المنط

 
### 

  لمزيد من المعلومات حول سيسكو ويب إكسCisco WebEx :يرجى زيارة الموقع  

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10352/index.html 

  لمزيد من المعلومات حولCisco Jabber®  :يرجى زيارة الموقع 
http://www.cisco.com/web/products/voice/jabber.html 

 

 بمنطقة الشرق األوسط« سيسكو»أخبار 
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html 

 «سيسكو»معلومات عن 
http://www.cisco.com   

 
 :نبذة عن شركة سيسكو

ة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرج
، على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات NASDAQ: CSCO) تحت الرمز
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أن تحقيق اإلنجازات المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير متصل. لمتابعة أخبار سيسكو، 
 .  http://thenetwork.cisco.comالرجاء زيارة 

### 
سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات 
التابعة لها في الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع على قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر 

.إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة  www.cisco.com/go/trademarksالموقع 
 .هي ملك ألصحابها. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شركة أخرى
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